
Styrelsen yttrande och förslag 
Motion 1: daterad 2020-02-26  
Förslag att regler för båtvakt och arbetsplikt ses över och att hänsyn tas till åldersstuktur 
på nyttjanderättsinnehavare. Motionen inlämnad av Mårten Jolhed 

Bakgrund 

Under de senaste åren har det blivit fler och fler av båtklubbens nyttjanderättsinnehavare 
som velat ha sin nyttjanderätt vilande och därmed slippa fullgöra vakt och arbetsplikt. 

Detta har medfört att det vissa somrar funnits ca 20 lediga båtplatser outhyrda utan 
intäkter till föreningen. Dessutom har även arbetsinsattser och vaktnätter blivit lidande. 

I Alnö båtklubbs stadgar står det i §7 sista stycket: 
 ”Nyttjanderrättsinnehavare har arbetsplikt, arbetsdagar och hamnvakt.  
Om arbetsplikten inte fullgöres medför detta tilläggsavgift.  
Dessa avgifter beslutas av styrelsen.” 

Styrelsen beslutade att följa stadgarna striktare från och med verksamhetsåret 2019 än 
vad som gjorts tidigare. Styrelsen kommunicerade detta beslut under 2018. Både på 
medlemsmöte på arbetsdagar, på årsmöte och kallelse till arbetsdagar. 

Några medlemmar anser att man skall vara befriade från arbetsplikt och vaktnätter. 

Styrelsen har behandlat motionen och lämnar här sitt yttrande: 

- För att inte arbetsbördan skall hopas över en liten klick villiga medlemmar anser 
styrelsen att alla skall vara delaktiga och hjälpa till i alla arbetsuppgifter, 
arbetsuppgifter kan anpassas efter ålder och hälsa. Speciellt viktigt är att 
nyttjanderättsinnehavare, som kan ses som delägare i hamnanläggningen är 
delaktiga i arbetsfördelning av vakt och arbetsplikt 

-
- ”Vilande” nyttjanderättsinnehavare som väntar på att priset på nyttjanderätten 

skall gå upp för att maximera vinsten, är inte till något gagn för klubben. Vill man 
inte längre vara delaktig bör man sälja sin nyttjanderätt. 

-    
- Prestationen arbetsplikt är personlig och kopplad till innehavaren av nyttjanderätten. 

1 st. arbetsdag vår, 1 st. arbetsdag höst, 1 st. vakt natt vår, 1 st vakt natt höst. 

- Arbetsdagarna är numera fördelade på 4 st. tillfällen så att man alltid har möjlighet 
att byta till sig ett lämpligt tillfälle. Vaktnätterna bokas in i almanackan som finns i 
klubblokalen.  
Vill man inte fullgöra sina plikter kan man betala sig fri, vilka några brukar göra. 

-
- Åldersstrukturen är ett faktum i alla ideella föreningar då ungdomar verkar ha ont 

om tid. Till exempel i fotbollsklubbar, där barn tränar, läggs tider ut där föräldrar 
måste hjälpa till för att deras barn skall få vara med och träna.  

-
- När hälsa och ork tryter får arbetsmoment anpassas till förmåga. 



Styrelsen föreslår årsmötet  

att avslå motionen på grund av att styrelsen inte vill ha så kallade ”vilande 
medlemmar” som inte bidrar till någon utveckling av båtklubben  
och som inte deltar på några sammankomster. 

att styrelsen anser att stadgarna är tydliga i sitt krav på delaktighet av  
 nyttjanderättsinnehavare. 

att  motionen därmed får anses besvarad  


